Groenhorst vmbo Ede
Groenhorst Ede is een groen vmbo met brede uitstroommogelijkheden. Onze school staat bekend als
een veilige school waar persoonlijke aandacht en begeleiding centraal staan. De school biedt onderwijs
in drie vmbo/leerwegen aan, te weten de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg
en gemengde-theoretische leerweg. Daarnaast biedt de school de leerroute het Groene Lyceum (HGL).
Dit is een leerroute die vmbo GL/TL en mbo (niveau 4) combineert in een uitdagende opleiding van 6
jaar.
Groenhorst vmbo Ede gaat per september 2017 Aeres VMBO Ede heten.

Bijzondere gebeurtenissen in 2016
 Een open middag/avond van de school in januari is druk bezocht. De vele bezoekers hebben een
goed beeld van de school gekregen en kunnen thuis nagenieten van een eigen gemaakte gevulde
koek.
 In januari krijgen de leerlingen van klas 2C, 2E en 2F een gastles over elektriciteit. Een moeder van
een van de leerlingen uit klas 2C die bij de KEMA werkt weet alles over elektriciteit en dus kon ze
prima een les overnemen. Ze heeft een kabel van een hoogspanningsmast meegenomen die tien
keer geïsoleerd is.
 In februari 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd op de drie vmboafdelingen naar aanleiding van de uitkomst van de uitgevoerde risico-analyse voor de afdeling vmbogt. De opbrengsten op deze afdeling zijn risicovol. De afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader krijgen
het basisarrangement, de afdeling vmbo-gt krijgt een aangepast arrangement zwak vanwege
onvoldoende opbrengsten. In najaar volgt een voortgangsgesprek om vast te stellen hoe de school
werkt aan het verbeteren van de kwaliteitszorg, met name die van de leskwaliteit.
 In februari 2016 houdt de Gelderlander een week lang een pop-up redactie op onze locatie.
Redacteuren van de krant werken die week vanuit onze school. Om dat proces zo goed mogelijk te
laten verlopen is er een gezellig plekje voor ze ingericht.
 In maart was er op school het Glow-in-the-dark schoolfeest. Door het grote enthousiasme van de
leerlingen is het feest een groot succes.
 Sportkaart Ede organiseert in april voor studenten, leerlingen en medewerkers van Kenniscampus
Ede de campus obstacle run. De leerlingen van onze school nemen hieraan enthousiast deel.
 In juni 2016 is er zoals elk jaar weer een sportdag voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3. Het is een
mooie dag waarop de leerlingen verschillende sporten beoefenen.
 In de CKV-week in juni krijgen de leerlingen van leerjaar 3 een aantal workshops. Zo hebben ze onder
andere gezongen en gerapt, leerden ze hiphoppen, drummen en capoeira.
 De leerlingen van leerjaar 1 brengen op 4 oktober een bezoek aan Park Xanten. Park Xanten is het
grootste archeologisch openluchtmuseum van Duitsland op het terrein van de voormalige Romeinse
stad Colonia Ulpia Traiana. De leerlingen maken daar kennis met de Romeinse geschiedenis.
 De leerlingen van leerjaar 2 maken in oktober 2016 tijdens de pso-lessen Groen een geweldig
insectenhotel! Er kunnen naast de gewone insecten als kevers, mieren, vlinders en
lieveheersbeestjes ook knutten, termieten, kakkerlakken en wandelende takken in. Het insectenhotel
komt in ons Groen Leefpark te hangen.
 Een leerling uit leerjaar 4 geeft op school een geweldige presentatie over roofvogels en neemt
daarvoor zelfs twee Oehoe's mee van zijn stageplek!
 Elke maand wordt er een werkstuk van de maand gekozen bij de lessen CKV.
 De leerlingen van klas 3E en 3F zijn in november 2016 naar het Ouwehands Dierenpark Rhenen
geweest. Ze krijgen daar voorlichting van onze mbo-studenten Toegepaste biologie die daar eerder
dit jaar onderzoek hebben gedaan. Over onder meer de beren in het Berenbos, de ijsberen, pinguins
en de Afrikaanse olifanten is een hoop informatie verteld.

 Medio november heeft de Inspectie van het Onderwijs een gesprek gevoerd met de directie vmbo
Groenhorst Ede. De voortgang van het traject dat is ingezet om de kwaliteit van het onderwijs op de
drie vmbo-afdelingen te verbeteren is besproken.
 Leerlingen van leerjaar 3 hebben in december 2016 meegedaan aan een interscolair floorballtoernooi. De teams hebben prima resultaten behaald, maar belangrijker nog, ze hebben het goed
naar hun zin gehad!
 Dit jaar is ook weer de Kerstprojectweek tot uitvoer gebracht met als afsluiting de altijd gezellige
kerstmarkt. Het goede doel is dit jaar ISK Vluchtelingenschool. Op de kerstmarkt worden
eigengemaakte producten verkocht zoals heerlijke oliebollen, prachtige bloemstukken, grappige
kerstkaarten en nog veel meer.
Klas 4 heeft in het kader van het vak “maatschappijleer” verschillende acties gehouden tijdens de
kerstprojectweek en zo is € 1.061,= opgehaald voor het goede doel.

Omgevingsfactoren Groenhorst vmbo Ede
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
 De krimp in de regio is weliswaar niet groot maar heeft wel effecten op de inschrijvingen. We
verwachten met de invoering van een breed beroepsgericht programma en de kwalitatief goede
mavo die we al jaren in huis hebben wel op het niveau van ongeveer 100 nieuwe leerlingen per jaar
te blijven.
 Doordat het bedrijfsleven en de leerlingen niet stilzitten veranderd het onderwijs natuurlijk ook mee.
De vernieuwing in het beroepsgerichte curriculum in ons vmbo wordt door het hele team opgepakt.

Inhoudelijke resultaten Groenhorst vmbo Ede 2016
Voor 2016 zijn de belangrijkste resultaten:
 De school heeft een basisarrangement voor de leerwegen vmbo-basis en kader.
 De examenresultaten zijn op niveau.
 De school is gestart met het traject van de Ecoschool. We verwachten in de komende jaren via het
systeem van brons,zilver en goud op te klimmen naar de groene wimpel.
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 De school heeft in 2016 het predicaat gezonde kantine ontvangen. Dit in gezamenlijkheid met de
andere scholen van de Kenniscampus.

Onderwijsproces:
 In 2016 is naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs het
document “de Groenhorst les” met het team samengesteld. Daarin staat hoe wij met elkaar de
kwaliteit van een les zien en graag willen vormgeven. Door gebruik te maken van een digitale
observatietool bespreken we de kwaliteit van de lessen.
Passende begeleiding:
 De invoering van de wet op het Passend onderwijs heeft geleid tot een vermindering van de
middelen die we ter beschikking hebben. Door de zorg nog meer in het onderwijs te integreren zijn
we in staat gebleken om de leerlingen op maat te bedienen.

Cijfermatige resultaten
Aantal vmbo-leerlingen
2014
2015
2016

430
441
471

22,7% (33,6% in 2015) van onze leerlingen volgt leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).
Eindcijfer
2014
2015
2016

Vmbo-b
6,6
6,6
6,3

Vmbo-k
6,4
6,5
6,3

Vmbo-(g)t
6,5
6,5
6,5

Het eindcijfer is het gemiddelde van het centraal- en het schoolexamen.
Slaagpercentage

2014
2015
2016

Vmbo-b
93,3%
97,1%
85,7%

Vmbo-k
95,2%
89,5%
78,0%

Vmbo-(g)t
89,5%
94,7%
90,0%

Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in het examenjaar een diploma gehaald
heeft.
Studiesnelheid

2014
2015
2016

Vmbo-b
79,7%
87,5%
81,6%

Vmbo-k
84,1%
85,5%
82,9%

Vmbo-(g)t
92,1%
92,5%
91,3%

Het gegeven percentage is het percentage geslaagden dat zonder vertraging in hun schoolloopbaan
vanaf klas 3 het diploma behaald.
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Veiligheidscijfer

2014
2015
2016

Schoolklimaat
7,2

Veiligheid
7,5
7,6
9,0

Vanaf schooljaar 2015-2016 worden leerlingen systematisch bevraagd naar beleving schoolklimaat en
veiligheid.
Tevredenheid leerlingen
2014
2015
2016

6,7
6,5
6,7

Tevredenheid ouders
2014
2015
2016

6,5
7,5
7,3

Dit zijn de gemiddelde scores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen.

Resultaten bedrijfsvoering Groenhorst vmbo Ede:
De financiële situatie van de school is gezond. De locatie haalt de vastgestelde rendementscijfers niet.
Strategisch beleid:
Goed onderwijs betekent dat er een goed team moet staan. Overleg en verantwoordelijkheid voor het
uitwerken van de onderwijsvisie word in de onderwijs teams belegd. Het is belangrijk om de
verantwoordelijkheid voor organisatie van werk, budgetten en opbouw en planning van het
lesprogramma in de teams te leggen. Het MT heeft nadrukkelijk een faciliterende en inspirerende rol
hierin.
Organisatieontwikkeling en huisvesting:
 door het flexibel maken van een aantal ruimtes kunnen docenten beter lesgeven. Zo zijn een aantal
lokalen door een flexwand gesplitst.
Personele zaken:
 Er zijn nog een aantal docenten onbevoegd maar die volgen een opleiding. In de start van het
schooljaar 2016 – 2017 hebben we met veel verzuim te maken gehad. De invulling van de vervanging
was kwalitatief niet altijd goed. De onderwijstijd is weliswaar gehaald maar verdient de komende
jaren aandacht.
Onderwijs en ICT:
 We zijn verder gegaan met het uitrollen van de Smartborden in de klaslokalen. Ook wordt in het
nieuwe vmbo curriculum nagedacht over het integreren van ICT en technische vaardigheden.
Marketing en communicatie:
 Groenhorst Ede staat bekend als een kwaliteitsschool die kleinschalig onderwijs verzorgd. De
komende jaren zullen we moeten werken aan het opbouwen van de Aeres vmbo naam en die willen
we breder in de markt zetten. Mavo onderwijs en groen gecombineerd met techniek en economie
moeten er voor zorgen dat we een brede doelgroep leerlingen aantrekken. Wij vinden dat er meer
kinderen zijn die Aeres onderwijs verdienen.
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Plannen voor Groenhorst vmbo Ede
Strategisch beleid
 Gezonde exploitatie bereiken door verdere groei in het mbo en het vasthouden van de instroom van
het vmbo.
 Door een onderwijsprogramma aan te bieden wat werkelijk anders is dan bij de andere scholen in de
regio willen we als AERES vmbo op de kaart staan als een kwalitatieve hoogstaande school waar elke
leerling telt en je goed wordt voorbereid op een leven lang leren en ontwikkelen.
 Het team in de lead zetten bij onderwijsontwikkeling en eigen verantwoording te nemen voor de
vormgeving van het primair proces, de Aeres Les.

Onderwijs en kwaliteit 2017
 Behoud van het basisarrangement op de leerwegen vmbo-basis en vmbo-kader en het krijgen van
het basisarrangement op de leerweg vmbo-gt.
 Versterking van de theoretische leerweg, we voeren een kwalitatief goede mavo en daar willen we
meer op inzetten.
Voor 2017 zijn de belangrijkste plannen:
 uitbreiding van de leerpleinen met twee nieuwe lokalen. Een praktijklokaal opsplitsen in een theorie
leslokaal en een ruimte om praktijklessen met korte instructie te geven.
 Werven met een breder pakket, groen met techniek, zorg en economie
 Passend onderwijs verder invoeren en daarin de kwaliteit van de zorg op peil houden.
 Docenten die niet bevoegd zijn zullen ook dit jaar een afspraak maken om een bevoegdheid te halen
in een voor hen relevant vak.
 Teams worden meer resultaat gericht en verantwoordelijk.
 Er wordt naar gestreefd om meer onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden.
 De Aeres Vmbo zal in 2017 Ede en omstreken moeten veroveren. We streven ernaar om de nieuwe
naam zo snel mogelijk positief te laden.
Voor de middellange (2-5 jr) en lange (>5jr) termijn zijn de vier belangrijkste speerpunten:
 Ontwikkelen van het beroepsgerichte LOB curriculum
 Teamontwikkeling
 Doorlopende leerlijnen naar eigen mbo en hbo
 Bijdragen aan het realiseren van de gezamenlijke Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.

In gesprek met de omgeving
De locatie onderhoudt veel contacten met allerlei doelgroepen waarmee wordt samengewerkt.
Leerlingen en ouders
Ouderparticipatie en leerlingbetrokkenheid: Er is een leerlingraad en een zelfstandig opererende
ouderraad. Deze ouderraad denkt mee met de school over verschillende onderwerpen. Het is de
ouderraad die bepaald waarover de vergaderagenda gaat. Doordat we kritisch meedenkende ouders
hebben zijn we samen in staat om knelpunten en uitdagingen goed op te pakken. Elk jaar wordt de
ouderbijdrage en de jaarplanning met de ouderraad vastgesteld.
Relatie met het bedrijfsleven
Doordat we bewust hebben ingezet op kwaliteit van de stage en begeleiding van de leerlingen op dat
stagebedrijf hebben we een goede naam bij de bedrijven in de regio. In de komende jaren zullen we de
keuzedelen van het beroepsgerichte programma gebruiken om met een breder pallet van bedrijven in
contact te komen en leerlingen nog meer mogelijkheden te bieden om zich te oriënteren op een
loopbaan.
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Omdat er op locatie Ede ook een mbo is hebben we binnen de foodvalley veel contact met het
bedrijfsleven wat gerelateerd is aan food en toegepaste biologie.
Gemeente en omgeving (samenwerkingsverbanden, buren e.d.)
In 2016 heeft de gemeente Ede een voedselvisie geschreven waarin zij haar ambities uitspreekt om als
gemeente binnen de regio Foodvalley in te zetten op werken en leren in Food, maatschappelijke cohesie
en het verduurzamen van de voedselketen. Groenhorst Ede heeft daarin een forse bijdrage geleverd. In
2017 zullen we betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen rondom het World Food Centre en als
partner meedoen aan Food Unplugged.
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